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Stuurgroep 
Landbouw Innovatie 
Noord-Brabant
In september 2007 hebben de provincie Noord-Brabant 

en de zlto het nieuwe convenant ‘Stuurgroep Landbouw 

Innovatie Noord-Brabant 2008 – 2011’ ondertekend, met als 

doel een duurzame vitale land- en tuinbouw die bijdraagt 

aan de kwaliteit van het platteland. Dit moet worden bereikt 

vanuit een integrale visie op de land- en tuinbouw en het 

platteland en door gezamenlijke meningsvorming, organisa-

tie van ontwikkelkracht en het uitvoeren van experimenten 

en projecten. 

De activiteiten van de Stuurgroep lib zijn via drie invalshoe-

ken ingestoken:

1. Projectmatig zijn innovaties in gang gezet en ondersteund. 

2. Thema bijeenkomsten zijn georganiseerd op het

grensvlak van landbouw, platteland, markt en maatschappij. 

3. Als Platform zijn onderwerpen vanuit maatschappelijk- en 

marktperspectief besproken en verbindingen gelegd tussen 

beleidsvelden en organisaties.

Om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de landbouw 

is de focus van het vernieuwde lib gelegd op twee thema’s: 

1.Verduurzaming

De landbouw wordt uitgedaagd om enerzijds concurrerend 

te blijven in de markt en anderzijds de milieubelasting terug 

te brengen, zuiniger met hulpstoffen om te gaan en robuus-

tere systemen te ontwikkelen. Innovatie, is hierbij de motor 

voor duurzame ontwikkeling.

2.Vermaatschappelijking

De landbouw komt steeds meer midden in de samenleving 

te staan. Daarbij is het zaak de juiste verbindingen in dat 

krachtenveld te leggen. Een sector die hoogwaardig voedsel 

(en sierteeltproducten) produceert maar ook, tegen een 

markt conforme vergoeding, maatschappelijke diensten 

levert als: energie, schoon water, biodiversiteit, koolstof 

vastlegging, natuur, landschap, zorg, recreatie en toerisme; 

samengevat als multifunctionele landbouw.

Dit verslag beschrijft de verschillende activiteiten van de 

Stuurgroep lib in 2011.
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ging van lib waren onder de 120 aanwezigen ook 11 staten-

leden uit Brabant, de gedeputeerde van landbouw uit Zee-

land en diverse andere bestuurders en ondernemers uit de 

regio. Tijdens het afsluitende diner werd ook op een pas-

sende wijze afscheid genomen van Ruud van Heugten, als 

bestuurder van lib.

Duurzame melkveehouderij en onder-
tekening lib convenant 2012–2015
De tweede stuurgroep lib-bijeenkomst van dit jaar 

vond plaats op het melkveebedrijf van Adrian en Jennifer 

Houbraken in Bergeijk, deelnemer aan het internationa-

le project Dairyman. Na een rondleiding gaf Adrian onder 

andere een toelichting op ‘het voerspoor’ en de levensduur 

van de koe. Door efficiënter met voer om te gaan vermin-

dert hij bijvoorbeeld de ammoniak- en broeikasgasemissie 

met maar liefst 30%.

Aanvullend gaf Jan Keijsers, als bestuurder en commissa-

ris van FrieslandCampina, inzicht in de duurzame route die 

deze zuivelmultinational voor zich ziet tot 2020. Kernwoor-

den zijn draagvlak en draagkracht, en de route loopt van ‘to-

Asperges van de Brabantse Wal, 
de eerste automatische steek!
Corné Ooms won met zijn asperge - steekmachine, die 

mede met steun van het lib is ontwikkeld, de Herman 

Wijffels Innovatieprijs. Op 27 april werd dit gevierd met 

een demonstratie door Herman Wijffels zelf: “ik ben er 

trots op dat deze innovatie onder mijn naam functioneert”. 

Duurzaamheid en innovatie hebben volgens hem alles met 

elkaar te maken. Wijffels benadrukte het belang van het 

hergebruiken en circulaire processen.”We moeten denken 

aan de toekomst en alles in omloop houden, ervoor zorgen 

dat niet alles wordt weggegooid, maar in een cyclus 

terechtkomt. Hierbij is het essentieel dat alle partijen met 

elkaar samenwerken.”

De demonstratie was onderdeel van ‘de 1e steek’; waarbij 

de symbolische ‘eerste asperge van de Brabantse Wal’ met 

deze machine werd gestoken in een interactief program-

ma met onder andere Hans Huijbers en Yves de Boer. Ook 

hierbij was het onderwerp duurzaamheid en innovatie. On-

derwerpen als samenwerking, kansen voor de landbouw, 

ondernemen en passie kwamen aan de orde. Op uitnodi-

Foto omslag: Onder een enorme belangstelling op de Brabantse Wal 

wordt de innovatieve aspergeoogst-machine door Herman Wijffels in 

werking gezet op 27 april 2011. 

Foto inzet: Peter van de Ven, voorzitter van de Hertogboeren, in de 

stand bij het Bossch Diner.

Foto rechts: Herman Wijffels bij de aspergeoogstmachine samen 

met Hans Huijbers, Yves de Boer en aspergeteler en initiatiefnemer 

Corné Ooms.



lereren via accepteren naar waarderen’. Het speelveld van 

de sector beweegt zich tussen Markt, Maatschappij en Over-

heid.

Na deze presentaties vond de formele bekrachtiging plaats 

van het nieuwe lib convenant 2012–2015 door de provincie 

Noord-Brabant en de zlto. 

Yves de Boer zegt hierover dat hij het lib ziet als een effec-

tief en efficiënt instrument waarmee met vernieuwingen 

een duurzame en in de maatschappij verankerde Brabant-

se land- en tuinbouw bevorderd wordt. Hij heeft er zin in 

om daar een actieve bijdrage aan te leveren als vice-voorzit-

ter van de Stuurgroep en hij brengt dat direct in de praktijk 

door via de 60 aanwezigen, een oproep te doen aan innova-

tieve ondernemers en organisaties om met ideeën en initia-

tieven te komen.

Hans Huijbers gaf vervolgens de meerwaarde aan voor de 

zlto van de lib activiteiten en de samenwerking met de 

provincie en ander partijen in het lib. Hij wil er weer voor 

gaan, met kleine initiatieven die grote impact kunnen heb-

ben. Ook Hans Huijbers sluit zich aan bij de oproep van 

Yves de Boer voor innovatieve projecten.

De relatie Stad-Land
In september vond de derde Stuurgroep lib bijeenkomst plaats 

rond het thema Stad -Land. We waren te gast op het bedrijf van 

Jasper Spierings aan de noordrand van Oss. Jasper gaf het thema 

inhoud met een toelichting op de ontwikkeling van het eigen be-

drijf: melkkoeien, kaas, vlees, natuur, streek, verbreding, de Land-

winkel en onder andere ook de relatie met ‘Den Bosch Hoofdstad 

van de Smaak’. De familie Spierings en medewerkers maken van 

eigen melk zelf kaas en ijs en houden Brandrode runderen in na-

tuurgebieden voor vlees; al deze producten worden in de eigen 

Landwinkel verkocht. In de laatste 20 jaren is hier een stevige on-

derneming ontwikkeld met 10 fte’s, waar alle aanwezigen (40 in 

totaal) een heel goed gevoel bij hadden. Aansluiting houden bij je 

omgeving en buren lijkt een belangrijke voorwaarde om dat goe-

de gevoel te realiseren. Ook gaf Jasper nog inzicht in de toekomst-

plannen, waarvan de eerste schop al de grond in was met aan het 

eind van het jaar een mooie alfa-stal als resultaat met 250 rund-

vee plaatsen en speciale aandacht voor architectuur en landschap-

pelijke inpassing. 

‘Waarden concepten in de veehouderij’
In november was de Stuurgroep lib te gast bij de Rondeelstal 

in Wintelre. Drie ondernemers gaven daar een toelichting op de 

initiatieven waar zij mee bezig zijn. 

Als eerste gaf directeur Ruud Zanders een toelichting op het 

Rondeel concept: een innovatief houderijsysteem voor leg-

hennen, gerelateerd aan welzijn, duurzaamheid en de optimale 

samenhang tussen boer, burger en dier. Het idee stamt uit 2004 

en inmiddels zijn er drie Rondeelstallen in Nederland (waaronder 

Wintelre). Rondeel is bekroond met drie sterren van de Dierenbe-

scherming en is het enige ei-concept met milieukeur.

Als tweede gaf varkenshouder Hans Verhoeven een toelichting 

op het al 15 jaar geleden gestarte samenwerkingsverband 

De Hoeve b.v.. De inmiddels 175 varkenshouders die varkens af-

leveren aan De Hoeve b.v. delen dezelfde visie: op een duurzame, 

veilige en ambachtelijke wijze varkens houden. Inmiddels wordt 

15% van de Nederlandse versmarkt bediend.

Tenslotte volgde het verhaal van melkveehouder Frank van Ge-

nugten uit St. Oedenrode die op zijn bedrijf een tweetal vergis-

ters gaat plaatsen, waarmee hij groen gas, elektriciteit en warmte 

kan winnen uit de mest van zijn eigen koeien en die van 23 colle-

ga’s. FrieslandCampina levert reststromen voor co-vergisting en 

neemt een groot deel van de energie af. Een nabijgelegen glas-

tuinder benut de ‘restwarmte van de wkk installatie’ voor o.a. de 

verwarming van de kassen. Tevens wordt de schone co2, die vrij-

komt bij het opwaarderen van biogas naar groen gaskwaliteit, in 

de glastuinbouw afgezet. Het initiatief van de melkveehouder Van 

Genugten is één van de drie pilots zoals die in 2008 zijn gefor-

muleerd in het kader van het programma ‘energieneutrale zuivel-

keten’. 
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Foto boven: Rondleiding op het melkveebedrijf van 

Adrian en Jennifer Houbraken in Bergeijk. 

Foto midden: Jasper Spierings geeft in de kaasmakerij 

uitleg over het multifunctionele bedrijf in Oss. 

Foto onder: Kippen op het Rondeel bedrijf, locatie van 

de bijeenkomst ‘waarden concepten in de veehouderij’.
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LIB Internationaal
creating pure hubs,
Bouwen aan stad - land verbindingen.
Vorig jaar was dit project in voorbereiding met als focuspunt de 

relatie stad-platteland in gebieden in Noord-West Europa met een 

sterke stedelijke druk. Stedelijke vragen en behoeftes vormen uit-

gangspunt voor de ontwikkeling van plattelandsproducten en 

diensten in de directe omgeving die via knooppunten (hubs) wor-

den ontwikkeld en aangeboden. Het project wordt uitgevoerd met 

17 projectpartners in vier landen: Duitsland, Nederland, België en 

Engeland met behulp van een financiële bijdrage uit het interreg 

IVb programma voor Noord-West Europa. De totale begroting be-

draagt 6,7 miljoen euro.

Het initiatief voor de ontwikkeling van dit project is gestart 

tijdens de lib bijeenkomst bij de Philips Fruittuin in 2009, 

waar de relatie stad - platteland centraal stond. Het mooie 

is dat de formele aftrap van dit vier-jarige project ruim 

twee jaar later, op 1 december j.l. weer op de Fruittuin kon 

plaatsvinden met bijdragen van Yves de Boer, Mary Fiers 

(wethouder Eindhoven) en Hans Duisters, ceo van Sioux. 

Dairyman 
Het internationale project Dairyman is eind 2009 gestart 

en loopt nog door tot september 2013. Er nemen 10 regio’s 

uit zeven landen deel. Het projectenbudget is ruim 8,7 mil-

joen euro. Dairyman is een breed gedragen project dat 

mede met lib ondersteuning tot stand is gekomen. 

Ongeveer een kwart van de aan Dairyman deelnemende 

bedrijven in Nederland bevindt zich in Noord-Brabant. De 

top drie uitdagingen voor Noord-Brabant zijn: ammoniak, 

fosfaat en broeikasgassen. Tijdens het symposium Duur-

zaam Melkvee in het provinciehuis Noord-Brabant heeft 

projectleider Frans Aarts (wur) hierover een toelichting ge-

geven aan de 300 aanwezige melkveehouders. Dit symposi-

um werd georganiseerd samen met Valacon-dairy, zlto en 

Provincie Noord-Brabant.

Nieuwe lib programma 2012–2015 
goedgekeurd en ondertekend

Zowel de zlto als Gedeputeerde Staten hebben de aanbeveling 

van Professor Vinus Zachariasse om het lib te continueren on-

derschreven. 

Om dit te formaliseren is door Yves de Boer, namens de provin-

cie, en Hans Huijbers, namens de zlto, op 29 juni het nieuwe 

lib-convenant ondertekend met bijbehorend activiteitenprogram-

ma 2012–2015.

Het doel van de Stuurgroep lib in de periode 2012–2015 is om 

gezamenlijk de ontwikkeling van een duurzame en in de maat-

schappij verankerde land- en tuinbouw te bevorderen. Hiervoor 

worden ondernemers in de groene ruimte uitgedaagd, gestimu-

leerd en ondersteund om bij te dragen aan een betere leefomge-

ving in Noord-Brabant. Verduurzaming en vermaatschappelijking 

blijven de proceslijnen voor innovaties die daaraan richting geven.

Vermaatschappelijking

De landbouw komt steeds meer midden in de samenleving te 

staan. Daarbij is het zaak de juiste verbindingen in dat krachten-

veld te leggen. Een sector die hoogwaardig voedsel (en sierteelt-

producten) produceert maar ook ecosysteem en maatschappelijke 

diensten levert. Daarbij zijn verbindingen met ‘nieuwe vrienden 

en buren’, ook uit andere sectoren essentieel zoals: cultuur, ge-

zondheid, design, chemie, architectuur en zorg. 

Verduurzaming

Gezien de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de 

sector (schaalvergroting, intensivering en specialisatie) is 

er blijvend aandacht nodig voor verdere verduurzaming. 

De sector wordt voortdurend uitgedaagd om enerzijds con-

currerend te blijven in de markt en anderzijds zich in te 

passen in het krachtenveld van de lokale omgeving. Dat wil 

zeggen: lagere milieubelasting door zuiniger gebruik van 

hulpstoffen (energie, bestrijdingsmiddelen, mineralen) en 

ontwikkeling van robuustere systemen (met o.a. biologi-

sche landbouw als voorbeeld) die bijdragen aan duurzame 

energievoorziening, biodiversiteit en kwaliteit van bodem, 

water, landschap en dierenwelzijn. Innovatie is hierbij de 

motor voor duurzame ontwikkeling.

Foto links: Anneke Faes van de Philips Fruittuin tijdens de startbijeen-

komst van pure hubs. Anneke en Carlos zijn door hun inspanningen 

zowel uitgeroepen tot Restaurant als Horeca Held van 2011.

Foto: Yves de Boer en Hans Huijbers ondertekenen het nieuwe lib 

convenant, onder toeziend oog van GeertWilms.



Projecten 
lib 2011
In 2011 is een bijdrage geleverd aan 7 lopende en 

27 nieuwe projecten met een innovatie impuls van 

meer dan 6 miljoen euro. 

 Nieuwe projecten lib 2011:. Heydehoeve, Heerlijk en Eerlijk varkensvlees. Warmtevoorziening nieuwbouw in Best door 

 mestvergisting. Biologische afbreekbare pot van bietenpulp. Verbeteren bodemkwaliteit. Ontwikkeling robotroofvogel ter voorkoming van 

 wildschade. Doorontwikkeling Vrijloopstal in de melkveehouderij. Bloedmijtbestrijding bij pluimvee door inzet van 

 roofmijten. Introductie Hongaars wolvarken. Bufferboeren, betere waterbeschikbaarheid van de 

 bodem. Varkenspension, nieuwe wijze van varkenshouden. Beheersen en voorkòmen van de Buxusmot. Verbeteren waterkwaliteit door maatregelen bij 

 erfafspoelwater . Luchtwassystemen in de Peel. Innovatieve Duurzame akkerranden West-Brabant. Groene gevels in de varkenshouderij. Gebruik van spuiwater uit de varkenshouderij in 

 de boomkwekerij. Peulvruchten als nieuwe eiwitbron. Landschapspark Oirschot. Beregening met restwater. Verminderen broeikasgasuitstoot bij melkvee. Regionale brouwgerst bij Koningshoeve bier. De kiemvrije varkensstal. Zuivering van nutriënten uit drainagewater. Veldleeuwerik, duurzame productie in de akkerbouw. Stevia, gezonde zoete revolutie . Helden van de Guijt, gezond en duurzame productie. Klimaat voor vernieuwing in de Melkveehouderij

 

Veldleeuwerik
Stichting Veldleeuwerik is een samenwerkingsverband tus-

sen bedrijven en akkerbouwers, waarbij geïnvesteerd wordt in 

het landschap door de ontwikkeling van duurzame akkerbouw. 

Veldleeuwerik is 10 jaar geleden gestart in Flevoland. In april 

2006 is vanuit lib contact gelegd met de initiatiefnemers via een 

presentatie in de Stuurgroep lib door de grondlegger Heineken.

Naast Heineken en Agrifirm Plant, zijn er een aantal partners 

bijgekomen, zoals: Cosun, Unilever, Cargill, Nedato, Gebroeders 

Van Liere en McCain; en naast gerst worden ook alle andere ge-

wassen binnen het bouwplan duurzamer geteeld zoals aardappe-

len, bieten, uien, peen en granen. Ook zal de uitbreiding in 2012 

richting Zuidwest Nederland gestalte krijgen.

Varkenspension
Varkenspension is ontstaan uit de ontwerpsessies van w ur in het

kader van ‘Varkansen’. Varkenspension is een nieuwe vorm van 

varkenshouderij waarin het dier centraal staat en varkensvlees 

met een aantoonbare meerwaarde (economisch en maatschappe-

lijk) geproduceerd wordt. Dit leidt tot een nieuwe stalvorm, van 

binnen en van buiten, die zorgt voor de juiste condities en com-

fort van en rondom zeug, big en vleesvarken. Marijke Nooijen 

heeft als varkenshouder het initiatief genomen om vervolgstap-

pen te zetten om in de toekomst daadwerkelijk deze nieuwe 

vorm van varkens houden te gaan realiseren.

Logistieke clustering in de boomkwekerij
Met dit initiatief zijn 23 ondernemers gaan samenwerken om het 

transport efficiënter te regelen. Dit heeft geleid tot een bundeling 

van kleinere partijen op 450 karren, met een besparing van 300 

ton co2 uitstoot. En tot efficiënter transport, meer omzet door de 

kwekers en een betere service en beter eindproduct. 

In een vervolgfase willen de initiatiefnemers in twee richtingen 

doorontwikkelen:

1. Verdere verduurzaming en groei van het initiatief 

 richting twee miljoen omzet in 2013.

2. Verdere vermaatschappelijking en verbinding met 

 burgers en eind-consumenten.
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Foto: Veldleeuwerik staat borg voor een duurzame akkerbouw.



Projecten 
Biologisch 2011
In 2011 is een bijdrage geleverd aan 3 lopende en 10 

nieuwe projecten.

Nieuwe projecten biologisch 2011:. Kwaliteitsimpuls Genneperhoeve . Kostelijk Brabant; rassen en smaak in de biologische

 groenteteelt. Marktontwikkeling biologische geitenzuivel. Rode Klaver 2.0. Aardbeienacademie. meating. Regionale distributie binnen de zorgsector in Brabant. Relatie Stad – Platteland. Duurzaam biologisch melkvee fase 2. Lekker betrokken; aandacht voor regionaal voedsel in 

 de zorg

Melkveehouderij, broeikasgasreductie
Melkvee is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor 

de productie van het broeikasgas methaan. 

Het project heeft meerdere doelen:

1. Meten van werkelijke methaanproductie en nagaan 

 of het meten van de actuele methaanproductie per koe 

 in de praktijk optimaal kan verlopen.

2. Berekenen van de methaanproductie op bedrijfsniveau. 

3. Meten en berekenen van het effect op de methaan-

 productie bij een gewijzigd voerregime.

4. Inschatten van de economische gevolgen van 

 mogelijke maatregelen.

Hongaars wolvarken
Het Hongaars Wolvarkens is in Nederland nog een relatief 

onbekend varkensras. In Hongarije is het dier bekend als 

een krullend haar-varken. Het behoort tot de zgn. Europese 

‘onverharde reuzel-type’ rassen die rechtstreeks afstammen 

van wilde zwijnen. Het vlees is een exclusieve soort, mager, 

sterk en heel sappig. Het heeft een superieure smaak, en 

het vlees is cholesterol verlagend. In de winter is het varken 

erg aantrekkelijk met zijn lange haren die sterk op wol lij-

ken. Met dit project wil men enerzijds ondernemers inspi-

reren en laten zien wat toegevoegde waarde creëren aan je 

product betekent. En anderzijds worden marktpartijen uit-

gedaagd om van varkensvlees iets exclusiefs te maken.
 Succesvol project: 
Een Mooie Maaltijd in Brabant  

Al weer bijna drie jaar geleden startte de Vereniging voor 

Keukenmanagement in de Gezondheidszorg (v kge) het 

project ‘Een Mooie Maaltijd’ in Brabant. Doel van het pro-

ject was meer aandacht te krijgen voor kwaliteit van eten 

in de zorg. Bij de start was dit nog een geheel nieuw the-

ma, maar inmiddels doen al meer dan 100 locaties in Bra-

bant mee aan de jaarlijkse ‘Week van de Smaak’ en wordt 

op tientallen locaties structureel gewerkt met biologische 

producten en/of producten uit de streek. De resultaten van 

dit project werden op 29 september gepresenteerd op het 

v kge symposium ‘een Duurzame Vereniging’ door project-

leider Phyllis den Brok. Op ditzelfde symposium hield 

voormalig minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel 

een presentatie over zijn visie op duurzaamheid. In voor-

jaar 2012 wordt het project ‘Een Mooie Maaltijd in Brabant 

afgerond‘.

6

Foto boven: Melkveehouderij, druk aan de slag met de vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen. Foto onder: Het Hongaars Wolvar-

ken geïntroduceerd als inspiratiebron bij vic Sterksel.

Foto’s rechterpagina, van boven naar beneden: Behalve op het bedrijf 

is Karin ook actief als lid van de Youth Food Movement; Hans Wie-

gel en Phyllis den Brok op het vkge symposium over duurzaamheid en 

kwaliteit van eten in de zorg; Kunstproject ‘het varkensjaar’ van Sjef 

Meijman en Elles Kiers; Excursie Natuurlijk Boeren naar de Dommel-

beemden bij St. Oedenrode, waar Staatsbosbeheer en biologisch melk-

veehouder Nico van Schaijk nauw samenwerken.

de aardbeienacademie werd gesticht
door plato omstreeks 367 v. Chr. 

Illustratie vrij naar: ‘De school van Athene’(1509-1511), Rafaël.



mEATing: relatie mens–varken
Het project meating heeft als doel een zo breed mogelijk 

publiek binnen het onafhankelijke podium van de kunsten 

in contact te brengen met de rol die het varken speelt in ons 

dagelijks leven. Door middel van een tentoonstelling, debat-

ten en Meet &Eats wil het project informeren, aanzetten tot 

nadenken. In november 2011 heeft een expositie plaatsge-

vonden in de Hilvaria-studios in Hilvarenbeek en een eer-

ste Meet &Eat. Voor deze Meet &Eat was een diverse groep uitge-

nodigd van kunstenaars, varkenshouders, zlto bestuurders en 

medewerkers, slagers, wetenschappers, filosofen etc.. Interessan-

te nieuwe concepten werden besproken zoals Pig Chase (een in-

teractief digitaal speeltje voor mens en varken ontwikkeld door de 

Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht) en het Varkenshuis (var-

kens in de stad; project van Sjef Meijman en Elles Kiers). In 2012 

zullen nog meer activiteiten volgen. Rel

Saanenhof uit Heeze 
Held van de Smaak 2011
Tijdens de opening van de landelijke Week van de Smaak 2011 in 

Groningen kreeg Karin Wanders van De Saanenhof uit Heeze de 

publieksprijs Held van de Smaak op het gebied van ambachtelij-

ke zuivel en kaas uitgereikt. Het landelijke publiek beloonde dit 

Brabantse  bedrijf met de heldenstatus omdat de Saanenhof al 30 

jaar geitenkaas maakt die wordt verkocht in de eigen winkel en in 

toprestaurants in de regio. De Saanenhof werkt op biologisch-dy-

namische wijze: al het ruwvoer voor de 700 geiten komt van het 

eigen bedrijf of uit de regio. Eerder dit jaar werd Karin door een 

vakjury uit negen Brabantse genomineerden uitgeroepen tot Bra-

bantse Held van de Smaak 2011. 

Relatie stad–platteland: 
het Bossch Diner
In dit project is geëxperimenteerd om nieuwe verbindingen en 

een duurzame samenwerking te creëren tussen stedelijke en 

plattelandsnetwerken. Eén van die initiatieven is ‘Boeren bij het 

Bossch Diner 2011’. In de aanloop naar het Jeroen Bosch Jaar 

2016 wordt in Den Bosch jaarlijks het Bossch Diner georgani-

seerd, een kookwedstrijd tussen 10 wijkteams die voor 500 gasten 

koken. Het is de intentie om deze eerste samenwerking in 2011 

de komende jaren een vervolg te geven en uit te bouwen richting 

een climax in 2016 (Jeroen Bossch 500) en mogelijk ook in 2018 

als onderdeel van Brabantstad Culturele Hoofdstad.

Natuurlijk Boeren
In het project Natuurlijk Boeren werken boeren nauw samen 

met natuurorgani saties. Beide partijen hebben elkaar immers 

veel te bieden: de natuurgronden van Staatsbosbeheer, Natuur-

monumenten en Brabants Landschap worden extensief beheerd 

door agrarische ondernemers. In november vond een succesvol 

afsluitend symposium plaats met presentaties van oa. Jan Jaap de 

Graeff (directeur Natuurmonumenten), Chris Kalden (directeur 

Staatsbosbeheer) en Hans Huijbers en meer dan 120 deelnemers 

uit het hele land. 

Het project heeft daadwerkelijk tot meer samenwerking geleid 

en heeft ook nieuwe uitdagingen blootgelegd die een vervolg 

gaan krijgen in de op 13 december j.l. afgesloten Green Deal tus-

sen de ministeries van el&i en i&m, provincie Noord-Brabant, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, anv 

het Groene Woud en initiatiefnemer de Coöperatie Biologische 

Producenten Kempen-Meierij. 
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Het areaal aardappelen is in Nederland en in Noord-

Brabant ruim 10% afgenomen sinds 2000, maar is nu 

redelijk stabiel. De verwachting tot 2025 is dat dit areaal 

redelijk stabiel blijft.

Het areaal suikerbieten is zowel in Nederland als in 

Noord-Brabant gestaag afgenomen met ruim een derde 

deel. De verwachting is dat dit tot 2025 nog met een 

kwart verder af gaat nemen. 

Met bijna de helft van het boomteelt areaal is Brabant 

de boomkwekerij provincie van Nederland. 

Inmiddels bevindt zich 83% van het Nederlandse, nog 

steeds groeiende, aardbeienareaal in Noord-Brabant.
Het aantal stuks rundvee is in Noord-Brabant sinds 
2000 sterker afgenomen (-10%) dan in Nederland 
(-5%). 

Het aantal melkkoeien is in Noord-Brabant het laatste 

decennium bijna 10% gedaald. In Nederland is de melk-

veestapel redelijk constant. Tot 2025 wordt een verdere 

daling van het aantal dieren met enkele procenten 

voorzien.

Het aantal geiten is in Noord-Brabant sinds 2000 ge-

groeid met 95% en in Nederland zelfs met 113%.

Het aantal varkens daalde in Noord-Brabant van 5.7 

miljoen in 2000 tot een laagste niveau van 4,7 miljoen 

in 2003. Inmiddels zijn er weer 5,7 miljoen varkens in 

Noord-Brabant. In Noord-Brabant is het laatste jaar het 

aantal varkens met 200.000 gestegen, waarvan 168.000 

biggen. Ook bij de belangrijke handelspartner Duitsland 

steeg het aantal varkens de laatste tijd, met 100.000 

per maand. Het lei verwacht (tegen deze trend in) tot 

2025 (met veel onzekerheden omgeven) een daling van 

het aantal vleesvarkens met een kwart en het aantal 

fokzeugen met een derde. 

Ruim een kwart van het aantal kippen in Nederland 

bevindt zich in Noord-Brabant. In de toekomst wordt 

een stijging van het aantal kippen voorzien met een 

aantal procenten.

Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met een 

kwart gedaald in Noord-Brabant, geheel in lijn met de 

Nederlandse trend. Als deze trend wordt doorgetrok-

ken zijn er in 2025 minder dan 8.000 bedrijven over in 

Noord-Brabant. 

Het aandeel multifunctionele landbouw blijft groeien 

in Noord-Brabant. De multifunctionele landbouw acti-

viteiten in Noord-Brabant vertegenwoordigen circa 55 

miljoen euro aan omzet. Het aantal landbouwbedrijven 

met een zorgtak is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid in 

Noord-Brabant tot 151.

Het areaal cultuurgrond is in Noord-Brabant in 10 jaar 

tijd met 7% afgenomen (in Nederland 5%). Als deze 

trend voortzet hebben we in 2025 nog 225.000 hectare 

cultuurgrond in Noord-Brabant. 

Het areaal glastuinbouw is stabiel in Nederland, 

in Noord-Brabant is het areaal in 10 jaar met 31% 

gegroeid. De verwachting is dat het Nederlandse areaal 

blijft schommelen rond de 10.000 hectare.

De tabel is illustratief en indicatief voor de ontwik-

kelingen van de land- en tuinbouw in Noord-Brabant. 

De volledige cijfers zijn bij het lib op te vragen. 

Bron: ‘In perspectief ’: over de toekomst van de 

Nederlandse agrosector (lei/wur december 2011), 

cbs meitellingen.

land- en tuinbouw totale agrocomplex*

Alphen-Chaam 28% 42%

Baarle-Nassau 16% 27%

Haaren 19% 25%

Lith 19% 35%

Reusel-De Mierden 17% 27%

Sint Anthonis 24% 37%

Someren 15% 26%

Steenbergen 16% 35%

Zundert 24% 32%

* Primaire sector, inclusief toeleveranciers, verwerking en distributie. Bron: vdwResearch

Werkgelegenheid in percentage van het totaal aantal werkzame personen per 

gemeente van de top 10 ‘agrarische gemeenten’ in Noord-Brabant. 

Areaal cultuurgrond (in ha) en Veestapel (aantal) in Noord-Brabant %NBr/Ned

2000 2005 2010 2011 2011

 20.244 ha.  15.634 ha.   18.118 ha.  18.352 ha. 11%

 13.719 ha.  11.393 ha.  8.703 ha.  8.863 ha. 12%

 5.083 ha.  6.419 ha.  7.802 ha.  7.840 ha. 46%

 1.170 ha.  1.675 ha.  2.544 ha.  2.675 ha. 83%

 723.968/229.551  646.442/207.540  667.270/210.753  652.894/211.152 17%/14%

 70.395  113.561  121.316  137.168 36%

 5.714.788  4.948.114  5.515.227  5.716.281 46%

 29.113.756  25.788.796  27.798.280  26.531.857 27%

 17.282  14.514  12.902  12.502 18%

 270.193 ha.  260.966 ha.  251.403 ha.  250.261 ha. 13%

 1.107 ha.  1.306 ha.  1.450 ha.  1.415 ha. 14%
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